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cum, când celebråm na±terea lui Isus Hristos, cu
douå milenii în urmå, ne oferim mårturia despre
realitatea vie√ii Sale fårå de egal ±i virtutea infinitå
a måre√ului Lui sacrificiu ispå±itor. Nimeni altcineva nu a
avut o influen√å atât de profundå asupra tuturor celor care
au tråit ±i vor mai tråi pe påmânt.
El a fost Marele Iehova din Vechiul Testament, Mesia
din Noul Testament. Sub îndrumarea Tatålui Såu, El a fost
creatorul påmântului. „Toate lucrurile au fost fåcute prin
El; ±i nimic din ce a fost fåcut, n-a fost fåcut fårå El“ (Ioan
1:3). De±i fårå de påcat, El a fost botezat pentru a împlini
tot ce trebuie împlinit. El „umbla din loc în loc, fåcea bine“
(Faptele Apostolilor 10:38), de±i a fost dispre√uit pentru
aceasta. Evanghelia Sa a fost un mesaj de pace ±i bucurie.
El i-a îndemnat pe to√i så urmeze exemplul Såu. El a
stråbåtut drumurile Palestinei, vindecându-i pe cei bolnavi, fåcându-i pe orbi så vadå ±i înviindu-i pe mor√i. El a
propovåduit despre adevårurile eternitå√ii, despre realitatea existen√ei noastre premuritoare, despre scopul vie√ii
noastre pe påmânt ±i despre poten√ialul fiilor ±i fiicelor lui
Dumnezeu în via√a viitoare.
El a instituit împårtå±ania pentru a reaminti de marele
Såu sacrificiu ispå±itor. El a fost arestat ±i acuzat pe baza
unor învinuiri false, condamnat pentru a satisface gloata ±i
trimis la moarte pe cruce în locul numit Cåpå√âna. ∞i-a dat
via√a pentru a ispå±i pentru påcatele întregii omeniri.
Acesta a fost måre√ul Såu dar pentru to√i aceia care vor
tråi vreodatå pe påmânt.
Noi mårturisim, solemn, cå via√a Sa, care este punctul
central al istoriei umane, nici nu a început la Betleem, nici
nu s-a încheiat pe Cåpå√âna. El a fost Întâiul Nåscut al
Tatålui, Singurul Fiu Nåscut în carne, Mântuitorul lumii.
El s-a ridicat din mormânt pentru a deveni „pârga celor
adormi√i“ (1 Corinteni 15:20). Ca Domn Înål√at, El i-a
vizitat pe aceia pe care i-a iubit pe când era în via√å. De
asemenea, El a propovåduit printre „alte oi“ ale Sale (Ioan
10:16) de pe teritoriul vechii Americi. În lumea modernå,
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El ±i Tatål Såu i-au apårut båiatului Joseph Smith,
începând mult promisa dispensa√ie a „plinirii vremilor“
(Efeseni 1:10).
Despre Isus cel Viu, profetul Joseph Smith a scris cå
ochii Såi erau ca o flacårå; pårul Såu era alb ca zåpada
purå; fa√a Sa avea o strålucire mai puternicå decât a
Soarelui; ±i glasul Såu era ca tunetul cascadelor, chiar glasul lui Iehova spunând cå El este primul ±i ultimul, cå El
este cel ce tråie±te, cå El este cel ucis ±i cå El este mijlocitorul nostru în fa√a Tatålui (vezi D&L 110:3–4).
Profetul a declarat, de asemenea, cå dupå multele mårturii ce au fost date despre Salvator, el depune aceastå
ultimå mårturie: Cå Salvatorul tråie±te!
Pentru cå profetul L-a våzut la dreapta lui Dumnezeu
±i a auzit glasul care spunea cå El este Singurul Nåscut
al Tatålui, cå de El ±i prin El ±i din El, lumile sunt ±i au fost
create, ±i locuitorii lor sunt nåscu√i ca fii ±i fiice ale lui
Dumnezeu (vezi D&L 76:22–24).
Noi declaråm solemn cå preo√ia Sa ±i Biserica Sa au fost
restaurate pe påmânt—„zidi√i pe temelia apostolilor ±i profe√ilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos“
(Efeseni 2:20).
Noi mårturisim cå El va reveni, într-o zi, pe påmânt.
„Atunci se va descoperi slava Domnului ±i în clipa aceea
orice fåpturå o va vedea“ (Isaia 40:5). El va conduce ca
Rege al regilor ±i va domni ca Domn al domnilor ±i orice
genunchi se va pleca ±i orice limbå va da slavå în fa√a Lui.
Fiecare dintre noi va fi dus så stea în fa√a Lui pentru a fi
judecat dupå faptele noastre ±i dorin√ele inimilor noastre.
Noi depunem mårturie, ca apostoli ai Lui, rândui√i a±a
cum se cuvine—cå Isus este Hristosul cel Viu, Fiul nemuritor al lui Dumnezeu. El este marele Rege Emanuel, care
stå, aståzi, la dreapta Tatålui Såu. El este lumina, via√a ±i
speran√a lumii. Calea Sa este drumul care duce la fericire
în aceastå via√å ±i la via√å eternå în lumea viitoare. Så
mul√umim lui Dumnezeu pentru darul fårå de seamån care
este Fiul Såu divin.
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